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   Protokół Nr XXVIII/2020  

z Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, 

która odbyła się dnia 30 września 2020r. 

w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie  

w godz. 10.02 – 13.19 

 

Zgodnie z § 25 ust. 4 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opol.  

z 2018 r., poz. 2893 ze zm.) przebieg sesji jest transmitowany i utrwalany za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, 

na stronie internetowej Gminy oraz w Biurze Rady. 

 

W posiedzeniu brali udział radni (Zał. Nr 1 do Protokołu): 

1) Czok Piotr; 

2) Herok Barbara; 

3) Hirsz Bertold- przychodzi o godz. 10.13; 

4) Holeczek Franciszek; 

5) Kauf Sabina; 

6) Kawa Zbigniew; 

7) Konieczko Gerard; 

8) Kubilas Krystian; 

9) Lepich Tomasz 

10) Lepich Leonard; 

11) Madziała Marcin; 

12) Mróz Adrian  

13) Pola Maria; 

14) Sapok Gizela; 

15) Zelent Adam. 

 

Ponadto w posiedzeniu brali udział (Zał. Nr 2 do Protokołu): 

1) Wojtala Joachim -Burmistrz Gogolina; 

2) Reinert Krzysztof- Zastępca Burmistrza; 

3) Leśkiewicz Bogusław- Sekretarz Gminy; 

4) Hasse Renata- Skarbnik Gminy; 

5) Mikitów-Pakura Elżbieta- Radca Prawny; 

6) Banert Elżbieta- Sołtys wsi Zakrzów; 

7) Ambrozik Urszula- Sołtys wsi Dąbrówka; 

8) Balcerek Andrzej- Przewodniczący Rady Rozwoju Gminy Gogolin; 

9) Nadbrzeżny Jan- Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie; 

10) Chudoba Józef- Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach; 

11) Wilk Arkadiusz- Kierownik Posterunku Policji w Gogolinie 

12) Bisowski Rafał- Z-ca Komendanta PSP w Krapkowicach  

13) Lubaszka Lucjan- Dowódca JRG Krapkowice 

14) Tadeusz Byrski- Naczelnik Wydziału Gminne Centrum Reagowania 

15) Józef Woźny- Komendant Straży Miejskiej w Gogolinie 

16) Olczyk Izabela- Kierownik OPS w Gogolinie 

17) Krupop Edeltrauda- Twórczyni Ludowa 

18) Jan Palasz- Komendant Gminny Związku OSP RP w Gogolinie 

19) Katarzyna Lindhorst – Inspektor  

 

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (10.02) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Gogolinie są 

rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk. Uczestnicząc w posiedzeniu sesji 

wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 

ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w 
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sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. – tzw. RODO i o godz. 10.02 otworzył XXVIII Sesję 

Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji. 

Następnie Przewodniczący Rady powitał obecnych na Sesji w tym zaproszonych gości oraz 

wszystkich korzystających z transmisji obrad sesji on-line. Następnie stwierdził prawomocność 

obrad, zaznaczając, iż na sali obecnych jest 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne. 

 

Ad. 2 przyjęcie zaproponowanego porządku obrad (16:04) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wszyscy otrzymali porządek obrad i zapytał, czy 

ktoś ma uwagi do przedstawionego porządku obrad.  

Porządek obrad: 

1) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad; 

2) przyjęcie zaproponowanego porządku obrad; 

3) przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej;  

4) interpelacje i zapytania radnych; 

5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji;  

6) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym; 

7) przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r. wraz z załącznikami; 

8) przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu 

realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020r.; 

9) Raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata  2014 – 2020; 

10) Ocena stanu bezpieczeństwa w gminie za 2019 rok: 

- informacja Kierownika Posterunku Policji w Gogolinie dotycząca  analizy stanu zagrożenia 

przestępczością i wykroczeniami  w gminie Gogolin, 

- informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach o stanie 

bezpieczeństwa Gminy Gogolin w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok, 

- informacja Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Gogolinie nt. oceny bezpieczeństwa 

pożarowego Gminy Gogolin za 2019 rok, 

- informacja Straży Miejskiej w Gogolinie o zadaniach zrealizowanych w 2019 roku, 

  - informacja Gminnego Centrum Reagowania nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na 

terenie Gminy Gogolin w 2019 roku; 

11) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania, 

b) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego 

na terenie Gminy Gogolin oraz przekazania go do organu regulacyjnego, 

c) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski 

- część 2,  

d) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w 

skład aglomeracji Krapkowice przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i 

granic aglomeracji „Krapkowice”, 

e) wyrażenia opinii o przystąpieniu do Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z 

siedzibą w Strzelcach Opolskich, 

f) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu usługowego, 

g) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin, 

h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

i) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok,  

j) udzielenia pomocy finansowej, 
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k) rozpatrzenia wniosku dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie realizacji obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej, 

l) szczegółowych zasad wnoszenia projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej, 

12) wolne wnioski i informacje; 

13) zakończenie obrad sesji. 

Brak uwag do porządku obrad.  

W związku z brakiem uwag do porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej poddał go pod 

głosowanie.  

Głosowanie zaproponowanego porządku obrad (10:05) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Adrian Mróz, Gizela Sapok, Tomasz Lepich, Adam Zelent, Maria Pola, Franciszek Holeczek, 

Zbigniew Kawa, Gerard Konieczko, Marcin Madziała, Krystian Kubilas, Sabina Kauf, Leonard 

Lepich, Barbara Herok, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Bertold Hirsz 

Radni jednogłośnie, 14 głosami „za” przyjęli porządek obrad posiedzenia.  

 

3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej (10:05) 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś ma uwagi do protokołu z XXV Sesji Rady 

Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 lipca 2020r. 

Brak uwag.  

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał pod głosowanie protokół z 

XXV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 lipca 2020r.  

Głosowanie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się w dniu 29 

lipca 2020 roku (10:06) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Tomasz Lepich, Sabina Kauf, Adam Zelent, Zbigniew Kawa, Gerard Konieczko, Adrian Mróz, 

Krystian Kubilas, Franciszek Holeczek, Leonard Lepich, Gizela Sapok, Piotr Czok, Marcin 

Madziała, Maria Pola, Barbara Herok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Bertold Hirsz 

Radni jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli protokół z XXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś ma uwagi do protokołu z XXVI Sesji Rady 

Miejskiej, która odbyła się w dniu 13 sierpnia 2020r. 

Brak uwag.  

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie protokół z 

XXVI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 13 sierpnia 2020r.  

Głosowanie protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się w dniu 13 

sierpnia 2020 roku (10:06) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Gerard Konieczko, Adrian Mróz, Zbigniew Kawa, Adam Zelent, Krystian Kubilas, Sabina Kauf, 

Tomasz Lepich, Franciszek Holeczek, Leonard Lepich, Gizela Sapok, Marcin Madziała, Piotr Czok, 

Barbara Herok, Maria Pola 

PRZECIW(0): 
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WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Bertold Hirsz 

Radni jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś ma uwagi do protokołu z XXVII Sesji Rady 

Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 sierpnia 2020r. 

Brak uwag.  

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie protokół z 

XXVII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 sierpnia 2020r.  

Głosowanie protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się w dniu 27 

sierpnia 2020 roku (10:08) 

Wyniki imienne: 

ZA(14): 

Adam Zelent, Gizela Sapok, Tomasz Lepich, Zbigniew Kawa, Franciszek Holeczek, Maria Pola, 

Sabina Kauf, Marcin Madziała, Gerard Konieczko, Piotr Czok, Leonard Lepich, Adrian Mróz, 

Krystian Kubilas, Barbara Herok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 

Bertold Hirsz 

Radni jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli protokół z XXVII Sesji Rady Miejskiej w 

Gogolinie.  

 

Ad. 4 interpelacje i zapytania radnych (10:08) 

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy któryś z radnych chciałaby złożyć interpelację lub 

zapytanie. 

Brak interpelacji i zapytań.  

 

Ad. 5 odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji (10:08) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że poprzednich Sesjach nie zgłoszono interpelacji i 

zapytań. 

 

Ad. 6 sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym (10:08) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Burmistrza Gogolina o przedstawienie sprawozdania 

międzysesyjnego.  

Przed przedstawieniem tego sprawozdania Burmistrz Gogolina wraz z Przewodniczącym Rady 

Miejskiej pogratulowali twórczyniom ludowym p. Edeltraudzie Krupop i p. Barbarze Herok, które 

zostały odznaczone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej p. Andrzeja Dudę Brązowym 

Krzyżem Zasługi. Podczas gratulacji Burmistrz Gogolina poinformował, że odznaczenie zostało 

nadane za wieloletnie upowszechnianie kultury, szczególnie kultury ludowej, tworzenie 

przepięknych arcydzieł i to, co jest najbardziej ujmujące w tych trudnych czasach, że p. Edeltrauda 

Krupop i Barbara Herok dzielą się swoimi doświadczeniami z młodym pokoleniem, przekazują 

wszystkie nabyte umiejętności i perełki skarbnicy kulturowej naszej Opolskiej Ziemi potomnym- 

najmłodszym.  

Pani Edeltrauda Krupop opuszcza posiedzenie Sesji Rady Miejskiej.  

W dalszej kolejności Burmistrz Gogolina omówił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  

tj. od dnia 29.07.2020r. do dnia 30.09.2020r. (Zał. Nr 3 do Protokołu).  

 

W trakcie omawiania sprawozdania międzysesyjnego na posiedzenie o godz. 10.13 przychodzi radny 

Bertold Hirsz powiększając liczbę obecnych radnych na Sesji do 15.  
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Krótko poruszył również dodatkowe tematy m.in.:  

- poinformował o zakończeniu budowy centrum przesiadkowego w Gogolinie. Burmistrz wyjaśnił, że 

wcześniej ta inwestycja nie była zakończona. W dniu 3 sierpnia 2020r. udało się podpisać z 

Zarządem Województwa aneks, który nawiązuje do zagospodarowania tej części, która w tej chwili 

jest wolna. W projekcie zapisano, że ma tam być centrum biznesu i centrum kreatywności w zakresie 

polityki społecznej. W dniu 16 września 2020r. rozliczono tą umowę, zakończono pełną procedurę i 

na konto Gminy Gogolin wpłynęła kwota 965 672,40 zł. Jest to kwota, którą Marszałek Woj. 

Opolskiego wypłacił Gminie Gogolin w ramach podpisanej umowy. Burmistrz podsumowując 

wskazał, że można więc powiedzieć, że w dniu 16 września 2020r. zakończono proces budowy 

centrum przesiadkowego, 

- poinformował, że zgodnie z informacjami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nasz 

projekt dotyczący budowy Centrum Usług Społecznych otrzymał 100% dofinansowania. Jest to 

kwota 2 349 484,50 zł. Burmistrz wspomniał, że wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach 

w obecności Pani Minister ta umowa zostanie podpisana i te środki trafią do samorządu naszej 

gminy, by we współdziałaniu stworzyć jak najlepsze warunki opieki naszych rodzin, a w tym 

również realizować ten bardzo ważny proces związany z szeroko rozumianą polityką senioralną. Jest 

to trzeci projekt, który otrzymał dofinansowanie. Łączna kwota przeznaczona dla Gminy Gogolin na 

te działania na najbliższy okres dla dwóch projektów na dwa lata i projektu na trzy lata to kwota 

ponad 5 052 000,00zł. Będziemy się do tego przygotowywać, już dwa projekty realizujemy. 

Burmistrz odnosząc się do projektu budowy Centrum Usług Społecznych wskazał, że po podpisaniu 

umowy będziemy mieć 4 miesiące na zorganizowanie tej nowej instytucji, tak by następnie 

wystartować i w jednym miejscu kompleksowo świadczyć działania i zadania wspierające naszych 

mieszkańców i tych osób, które taką mają potrzebę. Kończąc ten wątek Burmistrz wskazał, że szerzej 

i bardziej szczegółowo będzie można o tym powiedzieć, kiedy będzie wybrany Dyrektor tej jednostki 

i podpisana zostanie umowa. Z dniem podpisania umowy będziemy mogli to realizować.  

Burmistrz podsumowując wypowiedź powiedział, że są to tylko wybrane informacje i powiedział, że 

jeśli będą pytania to jest do dyspozycji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy są uwagi do przedstawionego sprawozdania. 

Brak uwag do sprawozdania.  

 

Ad 7. przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r. wraz z 

załącznikami (10:38)) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Skarbnik Gminy, aby przedstawiła informację z 

wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r. wraz z załącznikami (Zał. Nr 4 do Protokołu). 

Skarbnik Gminy poinformowała, że informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r. 

została Radnym oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej przekazana Zarządzeniem Burmistrza 

Gogolina Nr Or.I.0050.128.2020 z dnia 28 sierpnia 2020r.  

Następnie krótko omówiła tą informację posiłkując się poniższą prezentacją: 
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W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał Uchwałę Nr 308/2020 z dnia  

7 września 2020r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o 

informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. (Zał. Nr 5 do Protokołu). 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji Stałych o 

przedstawienie opinii tych komisji do informacji z wykonania budżetu gminy  

za I półrocze 2020 r. i kolejno udzielał głosu Przewodniczącym Komisji. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Franciszek Holeczek przekazał, że 

informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020r. została omówiona na wspólnym posiedzeniu 

Komisji, została zaopiniowana pozytywnie. Poprosił o jej przyjęcie.  

Przewodniczący Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gerard Konieczko poinformował, że 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji na wspólnym posiedzeniu Komisji zaopiniowała 

informację pozytywnie. Poprosił o jej przyjęcie.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz przekazał, że informacja z 

wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r. została omówiona na posiedzeniu Komisji, została 

zaopiniowana pozytywnie. Poprosił o jej przyjęcie.  

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Gizela Sapok 

poinformowała, że z informacją Komisja zapoznała się na połączonych komisjach, została 

zaopiniowana pozytywnie. Poprosiła o jej przyjęcie.  

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Krystian Kubilas poinformował, że informacja została 

przedstawiona na połączonych Komisjach, została zaopiniowana pozytywnie. Poprosił o jej 

przyjęcie.  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Leonard Lepich przekazał, że informacja o 

wykonaniu budżetu za I półrocze 2020r. została omówiona na połączonych komisjach i została 

przyjęta przez tą Komisję. Poprosił o jej przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawioną informacją.  

Burmistrz Gogolina odniósł się do niskiego procentu realizacji wydatków inwestycyjnych i 

wyjaśnił, że nasze największe inwestycje zapisane w budżecie są realizowane na bieżąco, ich 

zakończenie nastąpi w drugim półroczu, a co za tym idzie te wydatki zostaną poniesione do końca 

roku. Zapewnił, że budowa ul. Dębowej (odcinkiem w ciągu starej ul. Dębowej) idzie zgodnie z 

harmonogramem, a budowa centrum bioróżnorodności nabrała tempa, jest realizowana i zgodnie z 
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informacjami w bieżącym roku ma zostać w całości zrealizowana i co za tym idzie sfinansowana. 

Burmistrz ponownie wyjaśnił, że niski procent realizacji inwestycji wynika z utrudnionej w czasie 

pandemii organizacji przetargów i po spełnieniu wszystkich uwarunkowań prawnych można było 

przystąpić do realizacji inwestycji, ich finał będzie w drugim półroczu.  

Brak dalszej dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję, poinformował, że na posiedzenie sesji przybył 

radny Bertold Hirsz w związku z czym na sali znajduje się 15 radnych. Następnie poddał pod 

głosowanie przyjęcie omawianej informacji.  

Głosowanie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r. wraz z 

załącznikami (10:57) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adam Zelent, Sabina Kauf, Tomasz Lepich, Franciszek Holeczek, Barbara Herok, Maria Pola, 

Bertold Hirsz, Zbigniew Kawa, Gizela Sapok, Marcin Madziała, Leonard Lepich, Krystian Kubilas, 

Gerard Konieczko, Piotr Czok, Adrian Mróz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli informację z wykonania budżetu gminy za  

I półrocze 2020r. wraz z załącznikami.  

 

Ad. 8. przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o 

przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020r. (10:57) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Skarbnik Gminy o przedstawienie informacji o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć  za  

I półrocze 2020r. (Zał. Nr 6 do Protokołu). 

Skarbnik Gminy poinformowała, że informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019r. została przekazana 

Radnym, jak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zarządzeniem Burmistrza Gogolina  

Nr Or.I.0050.129.2020 z dnia 28 sierpnia 2020r. Przedłożona informacja składa się z dwóch 

załączników tabelarycznych. W załączniku Nr 1 budżet przedstawiono zgodnie z założeniami 

wieloletniej prognozy finansowej. Załącznik Nr 2 przedstawia informację o kształtowaniu się 

przedsięwzięć za I półrocze 2020 r., gdzie w kolumnach zapisano: limity, które są zawarte na rok 

2020, wykonanie na dzień 30.06.2020r. i procent wykonania przedsięwzięć, które zostały zawarte w 

wieloletniej prognozie finansowej do dnia 30.06.2020r.  

Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji Stałych o 

przedstawienie opinii tych komisji do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć  za I półrocze 2020r. i kolejno udzielał głosu 

Przewodniczącym Komisji. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Franciszek Holeczek przekazał, że 

informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć za I półrocze 2020r. była omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji, została 

zaopiniowana pozytywnie. Poprosił o jej przyjęcie.  

Przewodniczący Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gerard Konieczko poinformował, że 

informacja została  zaopiniowana pozytywnie. Poprosił o jej przyjęcie.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz przekazał, że przedmiotowa  

informacja została omówiona na wspólnym posiedzeniu Komisji i została zaopiniowana pozytywnie. 

Poprosił o jej przyjęcie.  

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Gizela Sapok 

poinformowała, że z informacją zapoznano się na połączonych komisjach, została zaopiniowana 

pozytywnie. Poprosiła o jej przyjęcie.  
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krystian Kubilas poinformował, że informacja została 

przedstawiona i  omówiona na połączonych komisjach, została zaopiniowana pozytywnie. Poprosił o 

jej przyjęcie.  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Leonard Lepich przekazał, że informacja o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej została przedstawiona i omówiona na 

połączonych komisjach. Poprosił o jej przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawioną informacją.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przyjęcie omawianej 

informacji.  

Głosowanie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o 

przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020r. (11:01) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Gizela Sapok, Gerard Konieczko, Barbara Herok, Tomasz Lepich, Adrian Mróz, Adam Zelent, Maria 

Pola, Franciszek Holeczek, Krystian Kubilas, Leonard Lepich, Zbigniew Kawa, Bertold Hirsz, 

Sabina Kauf, Marcin Madziała, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie 15 głosami „za” pozytywnie zaopiniowali informację o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć  za I półrocze 

2020r. 

 

Ad. 9. Raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata  2014 – 2020 (11:02) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Burmistrza Gogolina o przedstawienie Raportu o stanie 

realizacji Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata  2014 – 2020. (Zał. Nr 7 do Protokołu). 

Burmistrz Gogolina przedstawił Raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 

2014-2020 posiłkując się prezentacją multimedialną (Zał. Nr. 8 do Protokołu- wydruk), która 

dotyczyła tylko wybranych elementów Strategii i zakresu realizacji przyjętych założeń w tym 

dokumencie. Burmistrz w swej wypowiedzi wskazał, że jesteśmy u schyłku realizacji tego 

dokumentu, teraz czeka nas gruntowna analiza i ocena realizacji całej strategii. Kiedy zostanie 

stworzona Strategia Narodowa i Regionalna będziemy przystępować do opracowania nowej strategii, 

nowego planu. Przedstawiając prezentację Burmistrz omówił realizację wybranych elementów 

Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020 tj. planowanie przestrzenne, komunikacja, 

rozwój budownictwa mieszkaniowego, troska o środowisko naturalne.  

Podsumowując Burmistrz wskazał, że po krótce zobrazował działania związane z rozwojem strefy 

gospodarczej, ze zwiększeniem kapitału gospodarczego i podkreślił, że to nie będzie możliwe, jeżeli 

nie będziemy nadążać za tym wszystkim i nie będziemy inwestować w poprawę infrastruktury. 

Dodał, że tereny, które zostały dobrze zurbanizowane to już zostały sprzedane, nad tymi następnymi 

pracujemy, co nie jest proste, bo wiąże się to z takimi kwestiami jak zabezpieczenie energetyczne na 

potrzeby nowych firm, zaopatrzenie w gaz, dostarczanie wody i odbiór ścieków.  

Burmistrz wspomniał o planowanej inwestycji w Górażdżach w zakresie odbioru ścieków. W 

niedługim czasie będą założenia do nowej Strategii, po ocenie tej Strategii i to w jakim kierunku 

pójdziemy jeżeli chodzi o gospodarkę dotyczącą zaopatrzenia w wodę, odbioru ścieków i 

zagospodarowania. Kończąc wypowiedź poprosił o zadanie ewentualnych pytań. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji Stałych o 

przedstawienie stanowiska komisji do Raportu o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Gogolin 

na lata  2014 – 2020 

Przewodniczący Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gerard Konieczko poinformował, że 

tematem komisji wspólnej była m.in. ta informacja. Komisja Rozwoju przyjęła tę informację 

pozytywnie. Poprosił o jej przyjęcie.  
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Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Gizela Sapok 

poinformowała, że z Raportem zapoznano się na połączonych komisjach, został zaopiniowany 

pozytywnie. Poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz przekazał, że Raport został 

szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji, został zaopiniowany pozytywnie. 

Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Franciszek Holeczek przekazał, że 

Raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020 był omówiony na 

wspólnym posiedzeniu Komisji i został zaopiniowany. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krystian Kubilas poinformował, że raport o stanie realizacji 

Strategii Rozwoju Gminy Gogolin w latach 2014-2020 był omówiony na połączonych komisjach. 

Został zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Leonard Lepich poinformował, że raport o 

stanie realizacji Strategii Rozwoju gminy Gogolin na lata 2014-2020 został przedstawiony i 

omówiony na połączonych komisjach. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie otworzył dyskusję nad przedstawionym materiałem.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie 

omawiany Raport.  

Głosowanie przyjęcia Raportu o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 

2014-2020 (11:20) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Gizela Sapok, Adrian Mróz, Adam Zelent, Krystian Kubilas, Tomasz Lepich, Sabina Kauf, Barbara 

Herok, Franciszek Holeczek, Zbigniew Kawa, Gerard Konieczko, Maria Pola, Leonard Lepich, 

Marcin Madziała, Piotr Czok, Bertold Hirsz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli Raport o stanie realizacji Strategii Rozwoju 

Gminy Gogolin.   
 

Ad. 10 Ocena stanu bezpieczeństwa w gminie za 2019 rok (11:20) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Kierownika Posterunku Policji w Gogolinie  

p. Arkadiusza Wilka o przedstawienie informacji dotyczącej analizy stanu zagrożenia 

przestępczością i wykroczeniami  w gminie Gogolin.  

Kierownik Posterunku Policji w Gogolinie szczegółowo omówił przedstawioną radnym pisemną 

informację. (Zał. Nr 9 do Protokołu). 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że miło słyszeć, że żyjemy w tak bezpiecznej gminie. 

Podziękował tym służbom i otworzył dyskusję nad przedstawioną informacją.  

Radny Zbigniew Kawa podziękował policjantom za działania na naszym terenie, w szczególności 

na terenie Sołectwa Kamień Śląski. Powiedział, że dobrze układa się współpraca z dzielnicowym, 

poziom współpracy jest bardzo dobry. Zwrócił się z prośbą o kontrole prędkości na terenie tej 

miejscowości, bo na wszystkich drogach wjazdowych obserwujemy znaczny wzrost prędkości 

pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających. Stwierdził, że warto w ramach działań prewencyjnych 

takie kontrole wprowadzić i podał przykład Kosorowic, gdzie przez kilka lat okresowo były kontrole 

prędkości obok przystanku i obecnie w tym miejscu każdy zwalnia.  

Brak dalszej dyskusji i pytań.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Z-cę Komendanta Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Krapkowicach p. Rafała Bisowskiego o przedstawienie informacji o stanie 

bezpieczeństwa Gminy Gogolin w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok. 
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Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach Rafał 

Bisowski omówił przedstawioną radnym pisemną informację o stanie bezpieczeństwa Gminy 

Gogolin w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok. (Zał. Nr 10 do Protokołu) posiłkując 

się prezentacją multimedialną (Zał. Nr. 11 do Protokołu- wydruk). 

Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców i ich 

mienia, otworzył dyskusję nad przedstawioną informacją.  

Brak pytań i dyskusji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Gogolinie p. 

Jana Pałasza o przedstawienie informacji nt. oceny bezpieczeństwa pożarowego Gminy Gogolin za 

2019 rok.  

Komendant Gminny Związku OSP RP w Gogolinie Jan Pałasz omówił pisemną informację  

nt. oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego Gminy Gogolin w 2019 r. przekazaną radnym  

(Zał. Nr 12 do Protokołu).  

Przewodniczący Rady Miejskiej nawiązując do sprawozdania zwrócił uwagę, że sprzętu 

specjalistycznego i zdarzeń, gdzie konieczne jest jego użycie jest coraz więcej, nie tylko pożary, ale 

też m.in. wypadki drogowe z uwagi na bliskość autostrady A-4. Następnie otworzył dyskusję nad 

przedstawioną informacją.  

Brak dyskusji i pytań.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Pana Józefa Woźnego- Komendanta Straży Miejskiej w 

Gogolinie o przedstawienie informacji Straży Miejskiej w Gogolinie o zadaniach zrealizowanych w 

2019 roku. 

Komendant Straży Miejskiej w Gogolinie Józef Woźny omówił przedstawioną radnym pisemną 

informację o zadaniach zrealizowanych w 2019 roku (Zał. Nr 13 do Protokołu) posługując się 

prezentacją multimedialną (Zał. Nr. 14 do Protokołu- wydruk). 

Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za działalność Straży Miejskiej, otworzył dyskusję 

nad przedstawioną informacją.  

Brak dyskusji i pytań.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Tadeusza Byrskiego o przedstawienie informacji 

Gminnego Centrum Reagowania nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy 

Gogolin w 2019 roku.   

Naczelnik Wydziału Gminnego Centrum Reagowania Tadeusz Byrski omówił pisemną 

informację przekazaną radnym nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Gogolin 

w 2019 roku (Zał. Nr 15 do Protokołu) posiłkując się prezentacją multimedialną (Zał. Nr. 16 do 

Protokołu- wydruk).  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad przedstawioną informacją.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz jako Przewodniczący Komisji m.in. 

bezpieczeństwa publicznego, ale też jako mieszkaniec tej gminy- Gogolina podziękował za 

zaangażowanie straży pożarnej i ochotników, straży miejskiej, policji. Stwierdził, że jego zdaniem 

możemy czuć się bezpiecznie, wyniki pokazują, że idzie to w dobrym kierunku.  

Burmistrz Gogolina nawiązał do pandemii Covid-19 i do tego, co zostało zaprezentowane. Wskazał, 

że staramy się myśleć i działać racjonalnie. Odnosząc się do informacji Komendanta Gminnego, 

który powiedział, że Burmistrz obiecał nowe samochody przyznał, że racjonalnie zaprojektował 

jeden w budżecie na rok 2021, a ten ostatni na rok 2023. Stwierdził, że z uwagi na to, że pełni 

funkcję Wiceprezesa (Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w 

Krapkowicach) oraz Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego (Związku OSP RP ) ma pełen 

przegląd i wie jakie są potrzeby w innych rejonach województwa i w naszym powiecie, więc nie jest 

to możliwe, aby tak, jak strażacy chcą, żeby tych środków było jeszcze więcej. Tłumaczy się 

strażakom, że gdyby to było możliwe, to na pewno byśmy to chętnie zrobili. Tak, jak było 

powiedziane strażacy są jednak dobrze przygotowani do akcji, mogą bezpiecznie, skutecznie 
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interweniować i działać. Burmistrz w dalszej części wypowiedzi podziękował wszystkim służbom, 

choć przyznał, że zawsze będą tacy, którzy powiedzą, że można było coś sprawniej, lepiej zrobić i 

podkreślił - my też mamy taką świadomość, dlatego dążymy do tego, żeby te nasze jednostki były 

jeszcze lepiej przygotowane i wyposażone. Nawiązując do wcześniejszych prezentacji wspomniał o 

zmianie sposobu dofinansowywania i doposażania jednostek i podziękował współpracownikom za 

zaangażowanie.  

Burmistrz stwierdził, że mieszkańcy uważają, że w niektórych obszarach nasze zaangażowanie 

powinno być jeszcze większe i mają do tego prawo. Zapewnił, że staramy się w miarę możliwości te 

wszystkie sygnały odbierać, analizować i działać dla jeszcze lepszego stanu bezpieczeństwa w naszej 

gminie.  

Burmistrz wskazał też, że za niedługo będą zachodziły zmiany (likwidacja Straży Miejskiej i 

włączenie jej w struktury Urzędu Miejskiego w Gogolinie), jest obecnie problem, żeby pozyskać 

dobrych funkcjonariuszy do różnych służb tj. policja, straż państwowa i ochotnicza, straż miejska. 

Niestety nabory, które się odbywały nie dały pozytywnych rozstrzygnięć, bo albo ktoś nie spełniał 

kryteriów, albo nie ma chętnych. Stąd też podjęto działania przymierzając się do tego, aby od 

nowego roku Straż Miejska funkcjonowała w strukturach Urzędu Miejskiego. Wyjaśnił, że koszty 

rosną i trzeba szukać obiektywnych oszczędności, trzeba patrzeć na każdą złotówkę. Po zmianie 

przepisów jest to możliwe. Następnie poinformował, że Komendant Straży Miejskiej p. Józef Woźny 

po wieloletniej służbie będzie odchodził na emeryturę jako strażnik miejski, ale współpracuje, żeby 

wszystkie prawne aspekty były dopełnione, żeby od nowego roku dobrze to zafunkcjonowało. 

Podsumowując Burmistrz wyraził nadzieję, że ten nadchodzący czas nie będzie gorszy i nawiązując 

do samego początku wskazał, że staraliśmy się racjonalnie działać. Wszystkie środki potrzebne na 

bieżące bezpieczeństwo zostały zabezpieczone i jego zdaniem działania są adekwatne do potrzeb. 

Tych działań nie podejmuje się na pokaz, w działaniach niekoniecznie trzeba być widocznym, a 

trzeba być skutecznym. Za tą skuteczność Burmistrz podziękował wszystkim służbom w tym 

pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej i pracownikom Domu Spokojnej Starości, którzy w dobie 

pandemii są na służbie i działają żebyśmy mogli normalnie funkcjonować.  

Odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi nt. wielkości przekazywanych środków powiedział 

„czapki z głów dla tych, którzy sięgają po te środki”. Przyznał, że p. Wojewoda bardzo mocno się 

zaangażował poprzez możliwości szczebla ministerialnego i Komendanta Wojewódzkiego, 

Powiatowego. Wyraził również słowa uznania i podziękowania dla Marszałka Województwa 

Opolskiego, bo wszystkie jednostki w naszym województwie otrzymują specjalny tzw. pakiet 

„covidowy”. W naszym Powiecie za niedługo będą przekazane takie torby o wartości około 10 000 

zł. Dodał, że również wspólnie samorządowcy z terenu naszego powiatu przygotowali wniosek o 

podział środków w szczególności dla tych jednostek, które „idą na ten pierwszy front”. Jest to 

znaczna kwota bo jest to 2 600 000,00zł  do podziału na województwo, ale znaczna część środków 

trafi do Powiatu Krapkowickiego, bo umiejscowienie autostrady, przemysłu i [znacznej] gęstości 

zaludnienia wymaga przygotowania.  

Burmistrz podziękował wszystkim za tak szczegółową analizę wyników za rok 2019, za 

zaangażowanie w trakcie komisji, bieżące działania w poszczególnych miejscowościach oraz za 

zaangażowanie. Podkreślił, że tu nie chodzi o rankingi, bo najważniejsze jest to, żeby nasi 

mieszkańcy czuli się bezpieczni. Podziękował służbom za minioną działalność i poprosił o dalsze 

zgodne i mądre działania dla utrzymania takiego poziomu bezpieczeństwa, a może jeszcze jego 

poprawy.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji.  

Brak dalszej dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim służbom za podejmowane działania i 

zapewnił, że ze strony Rady te służby zawsze będą pozytywnie postrzegane, jeśli będą takie 

możliwości, zamknął dyskusję.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie 

stanowiska Komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz przekazał, że informacje zostały 
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przeanalizowane dość szczegółowo. Dodatkowo radnym przedstawiono kolejne kolejne informacje. 

Widać, że idzie to w dobrym kierunku. Komisje na wspólnym posiedzeniu zaopiniowały te 

informacje pozytywnie. Poprosił o ich przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos nt. oceny 

bezpieczeństwa.  

Nikt z obecnych nie zabrał głosu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie ocenę stanu bezpieczeństwa w gminie za 

2019 rok.  

Głosownie za pozytywną oceną stanu bezpieczeństwa w gminie za 2019 rok (12:34) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Tomasz Lepich, Adam Zelent, Barbara Herok, Maria Pola, Franciszek Holeczek, Bertold Hirsz, Piotr 

Czok, Adrian Mróz, Sabina Kauf, Gerard Konieczko, Krystian Kubilas, Zbigniew Kawa, Leonard 

Lepich, Gizela Sapok, Marcin Madziała 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Stan bezpieczeństwa w gminie za 2019 rok został oceniony pozytywnie 15 głosami „za” 

 

O godz. 12.35 Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 15 min przerwy w obradach.  

W trakcie przerwy posiedzenie opuszczają: Przewodniczący Rady Rozwoju Gminy Gogolin, 

Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie, Komendant Powiatowej Policji w 

Krapkowicach, Kierownik Posterunku Policji w Gogolinie,  Zastępca Komendanta Państwowej 

Straży Pożarnej w Krapkowicach, Komendant Gminny Związku OSP RP w Gogolinie, Komendant 

Straży Miejskiej w Gogolinie i Naczelnik Wydziału Gminne Centrum Reagowania.  

O godz. 12.52 Przewodniczący Rady Miejskiej wznowił obrady Sesji.  

 

Ad. 11 rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie: (12:52) 

a. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania (12:52) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Zastępcę Burmistrza o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich 

pobierania.  

Zastępca Burmistrza przekazał, że projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i 

trybu ich pobierania był szczegółowo omówiony na połączonych komisjach przez Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej p. Izabelę Olczyk. Poprosił o przyjęcie uchwały.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 

Rekreacji i Zdrowia o przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie.  

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Gizela Sapok 

poinformowała, że z projektem uchwały zapoznano się na posiedzeniu połączonych komisji, został 

zaopiniowany pozytywnie. Poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i  poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 21 września 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie określenia szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich 

pobierania (12:54) 
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Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Gizela Sapok, Leonard Lepich, Bertold Hirsz, Sabina Kauf, Krystian Kubilas, Barbara Herok, 

Zbigniew Kawa, Franciszek Holeczek, Adrian Mróz, Piotr Czok, Adam Zelent, Gerard Konieczko, 

Maria Pola, Marcin Madziała, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXVIII/295/2020 zmieniającą 

uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierani. 

 

b. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego 

na terenie Gminy Gogolin oraz przekazania go do organu regulacyjnego (12:54) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Zastępcę Burmistrza o dokonanie wprowadzenia  

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gogolin oraz przekazania go do organu regulacyjnego. 

Zastępca Burmistrza poinformował, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gogolin oraz 

przekazania go do organu regulacyjnego był omówiony na połączonych komisjach.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie 

stanowiska komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz poinformował, że projekt uchwały 

został omówiony i zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Zastępca Burmistrza na podstawie § 43 b uchwały Nr LVII/464/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin wniósł o wprowadzenie 

autopoprawki do wyżej wymienionego regulaminu tj. aby w załączniku do uchwały § 4 ust. 1 pkt. 1 

w brzmieniu: 

„1) ciśnienie wody na przyłączu wodociągowym, mierzone przy zaworze za wodomierzem głównym 

nie może być niższe niż 0,10 MPa, co odzwierciedlać będą wydane warunki techniczne 

przyłączenia;” 

otrzymał brzmienie: 

„1) ciśnienie wody na przyłączu wodociągowym, mierzone przy zaworze za wodomierzem głównym 

nie może być niższe niż 0,15 MPa, co odzwierciedlać będą wydane warunki techniczne 

przyłączenia;” 

[autopoprawka została złożona pisemnie, został przedłożony projekt uchwały z dnia 30.09.2020r. z 

naniesioną autopoprawką] 

Brak dalszej dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały w 

sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego 

na terenie Gminy Gogolin oraz przekazania go do organu regulacyjnego wyrażonego w druku z dnia 

30 września 2020r. z autopoprawką Burmistrza Gogolina naniesioną w paragrafie 4 ust. 1 pkt 1, 

który otrzymuje brzmienie:  

1) ciśnienie wody na przyłączu wodociągowym, mierzone przy zaworze za wodomierzem 

głównym, nie może być niższe niż 0,15 MPa, co odzwierciedlać będą wydane warunki techniczne 

przyłączenia;” 

Głosowanie projektu uchwały wyrażonego w druku z dnia 30 września 2020r. z autopoprawką 

Burmistrza Gogolina naniesioną w załączniku do uchwały w § 4 ust. 1 pkt 1, który otrzymuje 

brzmienie: „1) ciśnienie wody na przyłączu wodociągowym, mierzone przy zaworze za 
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wodomierzem głównym, nie może być niższe niż 0,15 MPa, co odzwierciedlać będą wydane 

warunki techniczne przyłączenia;” (12:57) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Gerard Konieczko, Franciszek Holeczek, Barbara Herok, Bertold Hirsz, Krystian Kubilas, Tomasz 

Lepich, Zbigniew Kawa, Gizela Sapok, Sabina Kauf, Adrian Mróz, Marcin Madziała, Adam Zelent, 

Piotr Czok, Leonard Lepich, Maria Pola 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXVIII/296/2020 w sprawie przyjęcia 

projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie 

Gminy Gogolin oraz przekazania go do organu regulacyjnego. 

 

c. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski 

- część 2 (12:57) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Zastępcę Burmistrza o dokonanie wprowadzenia  

do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części wsi Kamień Śląski- część 2.  

Zastępca Burmistrza przekazał, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski- część 2 był omówiony na połączonych 

komisjach, poprosił o jego przyjęcie. Wskazał, że w ramach procesowania była zgłoszona uwaga 

formalna, która została przez p. Burmistrza odrzucona. Zwrócił się do Rady Miejskiej o odrzucenie 

tej uwagi.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz.293 ze zm.) stanowi, że plan 

miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając 

jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. Poinformował, że nastąpi procedura 

rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Burmistrza Gogolina uwagi zgłoszonej do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski –część 2, a 

dotyczącej usunięcia zapisu § 21 projektu uchwały ustalającego dopuszczalne poziomy hałasu dla 

terenów sportu i rekreacji 1US i 2US. W związku z tym, że Zastępca Burmistrza przedstawił 

stanowisko Burmistrza do zgłoszonej uwagi poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury 

Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o 

przedstawienie opinii komisji dotyczącej zgłoszonej uwagi do projektu planu.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz poinformował, że Komisja w 

głosowaniu była za nieuwzględnieniem tej uwagi. Poprosił Radę Miejską również o podjęcie takiego 

stanowiska.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję, co do oceny zasadności zgłoszonej do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski –część 2 uwagi 

nieuwzględnionej przez Burmistrza Gogolina. 

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie kwestię 

nieuwzględnienia przez Radę Miejską w całości uwagi nieuwzględnionej przez Burmistrza Gogolina 

zgłoszonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień 

Śląski –część 2 a dotyczącej usunięcia zapisu § 21 projektu uchwały ustalającego dopuszczalne 

poziomy hałasu dla terenów sportu i rekreacji 1US i 2US.  

Głosowanie dotyczące nieuwzględnienia uwagi nieuwzględnionej przez Burmistrza Gogolina 

zgłoszonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 

Kamień Śląski- część 2 a dotyczącej usunięcia zapisu § 21 projektu uchwały ustalającego 

dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów sportu i rekreacji 1US i 2US (13:00) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 
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Gerard Konieczko, Leonard Lepich, Tomasz Lepich, Krystian Kubilas, Maria Pola, Barbara Herok, 

Adam Zelent, Adrian Mróz, Zbigniew Kawa, Sabina Kauf, Marcin Madziała, Bertold Hirsz, Piotr 

Czok, Franciszek Holeczek, Gizela Sapok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie 15 głosami „za” nie uwzględnili uwagi zgłoszonej do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski- część 2, a dotyczącej 

usunięcia zapisu § 21 projektu uchwały ustalającego dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów 

sportu i rekreacji 1US i 2US. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie 

stanowiska Komisji w sprawie projektu uchwały.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz poinformował, że projekt uchwały 

został omówiony i zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski - część 2 

wyrażonego w druku z dnia 16 września 2020r.   

Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Kamień Śląski - część 2 (13:01) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Tomasz Lepich, Adam Zelent, Gerard Konieczko, Maria Pola, Adrian Mróz, Barbara Herok, 

Krystian Kubilas, Leonard Lepich, Gizela Sapok, Sabina Kauf, Piotr Czok, Bertold Hirsz, Franciszek 

Holeczek, Marcin Madziała, Zbigniew Kawa 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXVIII/297/2020 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski - 

część 2. 

 

d. zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących  

w skład aglomeracji Krapkowice przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru 

i granic aglomeracji „Krapkowice” (13:02) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Zastępcę Burmistrza o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania 

Gmin wchodzących w skład aglomeracji Krapkowice przy realizacji zadania polegającego na 

wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji „Krapkowice”.  

Zastępca Burmistrza poinformował, że projekt uchwały w sprawie głosowania projektu uchwały w 

sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w 

skład aglomeracji Krapkowice przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic 

aglomeracji „Krapkowice” był bardzo szczegółowo omówiony na połączonych komisjach. Poprosił o 

jego przyjęcie. Wskazał, że dotyczy to miejscowości Odrowąż, która jest przyłączona do Krapkowic 

jeśli chodzi o odbiór ścieków.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie 

stanowiska komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz poinformował, że projekt uchwały w 
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sprawie zawarcia porozumienia był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji, został 

zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 21 września 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 

współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Krapkowice przy realizacji zadania 

polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji „Krapkowice” (13:03) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Tomasz Lepich, Adrian Mróz, Krystian Kubilas, Gizela Sapok, Zbigniew Kawa, Barbara Herok, 

Maria Pola, Franciszek Holeczek, Bertold Hirsz, Piotr Czok, Sabina Kauf, Gerard Konieczko, Marcin 

Madziała, Adam Zelent, Leonard Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXVIII/298/2020 w sprawie zawarcia 

porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład 

aglomeracji Krapkowice przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic 

aglomeracji „Krapkowice”. 
 

e. wyrażenia opinii o przystąpieniu do Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z 

siedzibą w Strzelcach Opolskich (13:04) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Zastępcę Burmistrza o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu usługowego.  

Zastępca Burmistrza poinformował, że projekt uchwały dotyczący wyrażenia opinii o przystąpieniu 

do Związku Powiatowo-Gminnego z siedzibą w Strzelcach Opolskich był bardzo szczegółowo 

omówiony na połączonych komisjach. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie 

stanowiska komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz poinformował, że projekt uchwały 

również został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji, został zaopiniowany 

pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i 

Planowania o przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Franciszek Holeczek poinformował, 

że projekt tej uchwały był omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji, został zaopiniowany 

pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 18 września 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o przystąpieniu do Związku 

Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z siedzibą w Strzelcach Opolskich (13:05) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adrian Mróz, Gizela Sapok, Bertold Hirsz, Barbara Herok, Gerard Konieczko, Leonard Lepich, 

Zbigniew Kawa, Franciszek Holeczek, Piotr Czok, Maria Pola, Marcin Madziała, Krystian Kubilas, 

Sabina Kauf, Tomasz Lepich, Adam Zelent 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
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NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXVIII/299/2020 w sprawie 

wyrażenia opinii o przystąpieniu do Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z 

siedzibą w Strzelcach Opolskich 

 

f. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu usługowego (13:05) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Zastępcę Burmistrza o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu usługowego  

Zastępca Burmistrza wskazał, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu 

usługowego dotyczy lokalu usługowego przy ul. Strzeleckiej 3. Zastępca poinformował o numerze 

księgi wieczystej i wskazał, że projekt uchwały był szczegółowo omówiony na połączonym 

posiedzeniu Komisji. Dodał, że zgodnie z planem zagospodarowania lokal może być zbyty pod 

usługi lub mieszkalnictwo. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej, 

Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawienie 

stanowiska komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Adrian Mróz poinformował, że projekt uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu usługowego został omówiony na posiedzeniu Komisji i 

został zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 8 września 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu usługowego 

(13:07) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adam Zelent, Gerard Konieczko, Barbara Herok, Tomasz Lepich, Maria Pola, Piotr Czok, Gizela 

Sapok, Leonard Lepich, Marcin Madziała, Krystian Kubilas, Bertold Hirsz, Sabina Kauf, Franciszek 

Holeczek, Zbigniew Kawa, Adrian Mróz 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXVIII/300/2020 w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu usługowego.  
 

g. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin (13:07) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Sekretarza Gminy o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminy Gogolin.  

Sekretarz Gminy poinformował, że projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin został opracowany na podstawie ustawy o 

ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych. Projekt został omówiony na wspólnym 

posiedzeniu Komisji. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z tym, że procedowany projekt uchwały opiniowały 

wszystkie Komisje Stałe Rady Miejskiej w Gogolinie zgodnie z art. 43 a ust. 2 Statutu Gminy 

Gogolin wyznaczył Komisję Oświaty do przedstawienia stanowiska wynikającego z opinii 

wszystkich komisji.  
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Gizela Sapok 

poinformowała, że projekt uchwały został przedstawiony na połączonych komisjach, zapoznano się 

szczegółowo z statutem, został przyjęty pozytywnie. Poprosiła o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 21 września 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Gogolin (13:08) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Gerard Konieczko, Zbigniew Kawa, Sabina Kauf, Tomasz Lepich, Barbara Herok, Leonard Lepich, 

Bertold Hirsz, Piotr Czok, Franciszek Holeczek, Marcin Madziała, Adrian Mróz, Krystian Kubilas, 

Adam Zelent, Maria Pola, Gizela Sapok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXVIII/301/2020 w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin. 

 

h. zmiany wieloletniej prognozy finansowej (13:09) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Skarbnik Gminy o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt z dnia 22 września 2020r. w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej został szczegółowo omówiony na posiedzeniu połączonych 

Komisji Rady Miejskiej. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i 

Planowania o przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Franciszek Holeczek poinformował, 

że projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej był omówiony na wspólnym posiedzeniu 

Komisji, został zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i  poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 22 września 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (13:10) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Gizela Sapok, Barbara Herok, Gerard Konieczko, Adrian Mróz, Zbigniew Kawa, Krystian Kubilas, 

Franciszek Holeczek, Sabina Kauf, Tomasz Lepich, Adam Zelent, Leonard Lepich, Marcin Madziała, 

Maria Pola, Bertold Hirsz, Piotr Czok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXVIII/303/2020 w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej.  

 

i. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok (13:10) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Skarbnik Gminy o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.  

Skarbnik Gminy wskazała, że projekt uchwały z 22 września 2020r. w sprawie dokonania zmian 

budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok również był szczegółowo omówiony na posiedzeniu 

połączonych Komisji Rady. Wniósł o jego przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i 

Planowania o przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Franciszek Holeczek poinformował, 

że projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok został 

omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji, został zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego 

przyjęcie.  
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Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 22 września 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy 

 na 2020 rok (13:11) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adam Zelent, Bertold Hirsz, Krystian Kubilas, Gizela Sapok, Tomasz Lepich, Sabina Kauf, Barbara 

Herok, Leonard Lepich, Piotr Czok, Gerard Konieczko, Marcin Madziała, Franciszek Holeczek, 

Zbigniew Kawa, Adrian Mróz, Maria Pola 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXVIII/304/2020 w sprawie 

dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.  

 

j. udzielenia pomocy finansowej (13:11) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. Skarbnik Gminy o dokonanie wprowadzenia do 

projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.  

Skarbnik Gminy wskazała, że projekt z dnia 21 września 2020r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej był omawiany na posiedzeniu połączonych komisji i dotyczy udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Jawornik Polski w formie dotacji celowej w kwocie 25 000 zł. W tej Gminie w 

dniu 23 czerwca 2020 r. miała miejsce nawałnica, gdzie bardzo duże straty ta gmina poniosła. 

Wniosła o przyjęcie tej uchwały.  

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i 

Planowania o przedstawienie stanowiska komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Franciszek Holeczek poinformował, 

że projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok został 

omówiony na wspólnym posiedzeniu Komisji, został zaopiniowany pozytywnie. Poprosił o jego 

przyjęcie.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i  poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 21 września 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej (13:13) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Zbigniew Kawa, Gizela Sapok, Sabina Kauf, Barbara Herok, Maria Pola, Franciszek Holeczek, Piotr 

Czok, Gerard Konieczko, Bertold Hirsz, Adrian Mróz, Marcin Madziała, Krystian Kubilas, Leonard 

Lepich, Adam Zelent, Tomasz Lepich 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXVIII/305/2020 w sprawie 

dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.  

 

k. rozpatrzenia wniosku dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie realizacji obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej (13:13) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że do Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 03  

września 2020 r. wpłynął wniosek złożony przez Koordynatora ogólnopolskiego projektu 

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza 2.0 dotyczący podjęcia uchwały przez Radę Miejską w 

Gogolinie w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Przewodniczący dodał 
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również, że na podstawie Statutu Gminy Gogolin skierował wniosek do Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji. Następnie poprosił p. Leonarda Lepicha o przedstawienie stanowiska Komisji w tej sprawie.  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Leonard Lepich poinformował, że w dniu  

07 września 2020r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, na którym dokonano 

analizy przedmiotowego wniosku. Komisja w głosowaniu jednogłośnie uznała, że wniosek jest 

zasadny. Komisja zwróciła się do Burmistrza o pomoc w wypracowaniu przez właściwe służby 

Burmistrza projektu takowej uchwały.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 16 września 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego podjęcia uchwały 

w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (13:15) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Adam Zelent, Sabina Kauf, Barbara Herok, Bertold Hirsz, Gizela Sapok, Zbigniew Kawa, Krystian 

Kubilas, Adrian Mróz, Maria Pola, Marcin Madziała, Franciszek Holeczek, Tomasz Lepich, Leonard 

Lepich, Piotr Czok, Gerard Konieczko 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 

Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXVIII/305/2020 w sprawie 

rozpatrzenia wniosku dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie realizacji obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej. 

 

l. szczegółowych zasad wnoszenia projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej (13:15) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że obecnie będzie procedowany projekt uchwały w 

sprawie szczegółowych zasad wnoszenia projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej, co jest konsekwencją poprzedniej uchwały. Poprosił p. Leonarda Lepicha o 

przedłożenie omawianego projektu uchwały.  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Leonard Lepich wyjaśnił, że po otrzymaniu 

opracowania ze strony służb p. Burmistrza przygotowano projekt uchwały w którym określone są 

zasady składania inicjatyw obywatelskich. Są podane szczegółowe zasady i działania, które muszą 

podjąć obywatele, aby mogli taki projekt złożyć. Zapytał, czy odczytać projekt uchwały.  

Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że projektu uchwały nie trzeba odczytywać, gdyż 

każdy go otrzymał i się z nim zapoznał.  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Leonard Lepich uzupełnił, że członkowie 

Komisji to zaakceptowali. Wniósł o przyjęcie tej formy projektu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył dyskusję nad omawianym projektem uchwały.  

Brak dyskusji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję i  poddał pod głosowanie projekt uchwały 

wyrażony w druku z dnia 16 września 2020 r.  

Głosowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia projektów uchwał w 

ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (13:17) 

Wyniki imienne: 

ZA(15): 

Sabina Kauf, Gizela Sapok, Bertold Hirsz, Zbigniew Kawa, Adrian Mróz, Adam Zelent, Maria Pola, 

Leonard Lepich, Marcin Madziała, Tomasz Lepich, Franciszek Holeczek, Gerard Konieczko, Piotr 

Czok, Krystian Kubilas, Barbara Herok 

PRZECIW(0): 

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0): 
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Radni jednogłośnie, 15 głosami „za”, podjęli Uchwałę Nr XXVIII/306/2020 w sprawie 

szczegółowych zasad wnoszenia projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej. 

 

Ad. 12. wolne wnioski i informacje (13:17) 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynęły pisma, które są do 

wglądu w biurze rady: 

- pismo Burmistrza Gogolina z dnia 4 września 2020r. do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

w Warszawie skierowane do wiadomości Rady Miejskiej w Gogolinie- wypowiedzenie się co do 

zebranych dowodów i materiałów w związku z odwołaniem się od decyzji Opolskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu w zakresie naruszeń Gminy Gogolin 

przepisów dotyczących wymaganego poziomu odpadów biodegradowalnych kierowanych do 

składowania w 2019 roku, 

 

O godz. 13.18 posiedzenie Sesji opuszcza radny Bertold Hirsz pomniejszając tym samym liczbę 

radnych obecnych na posiedzeniu do 14.  

 

- pismo skierowane do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin, przez Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a do wiadomości Rady Miejskiej stanowiące wezwanie do 

uzupełnienia braków formalnych wniosków o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej 

taryfy oraz o zatwierdzenie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie gminy Gogolin, 

- informacja o Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego planowanej na 24.09.2020r. Wszyscy Państwo 

radni otrzymali informację e-mailem.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że zgodnie z planem pracy Komisji 

Rewizyjnej na 2020 rok odbyła się kontrola w Gminnym Ośrodku Kultury. Nie stwierdzono 

nieprawidłowości.  

Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos.  

Brak dalszych wolnych wniosków i informacji.  

 

13. zakończenie obrad sesji (13:19) 

W związku z wyczerpaniem się tematyki obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie 

o godz. 13.19 zakończył obrady XXVIII Sesji. 

 

 

Protokołowała na posiedzeniu:          Przewodniczący 

Weronika Biela Rady Miejskiej w Gogolinie  

Inspektor  

           Piotr Czok 

 
  

 

 

 

 


